
 
 

WÓJT GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 
 

WNIOSEK 
o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy 

na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019 
 
1. Wnioskodawca ........................................................................................................................... 
Adres: ............................................................................................................................................. 
Telefon kontaktowy......................................................................................................................... 
Dokument tożsamości................................................... seria.......................... numer.................... 
Wydany przez ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
2.Lokalizacja przedsięwzięcia: 
Miejscowość .................................................................................................................................. 
Działka ewidencyjna ...................................................................................................................... 
 
Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni ............................................................ 
Liczba nieruchomości przyłączonych do oczyszczalni ..................................................................... 
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ........................................................................... 
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 
Data rozpoczęcia ............................................................................................................................ 
Data zakończenia ............................................................................................................................ 
5.Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
........................................................................................................................................................ 
Oświadczam, że: 
-zapoznałem(-am) się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice-
Przeginia na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019”, 
-upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz 
stwierdzenia jej wykonania, 
-zlikwiduję w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejący 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne, lub/oraz, 
-dostarczę do Urzędu Gminy w Jerzmanowicach pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego nie 
później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, (w przypadku osób, gdzie budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego), 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 
złożonego wniosku. 
 
 
 
 

................................................................ 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 



Załączniki: 
1. Potwierdzona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym przyjętego bez 
sprzeciwu. 
2. Mapka sytuacyjna z wyrysowanym projektem budowy. 
3. Zobowiązanie o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane nie później niż w 
terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, o 
których mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 Regulaminu. 
4. Potwierdzona kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki, na której tytuł 
prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli. 
5. Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku. 
1 W przypadku podłączenia do jednej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków. 
 


